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BIJLAGE 
 

 
SPLITSING VAN HET AANDEEL KINEPOLIS DOOR 5 VANAF 1 JULI 2014 

Informatiedocument met praktische modaliteiten voor de aandeelhouder 
 

 
1. Omschrijving van de verrichting 
 
Splitsing 
 
Vanaf 1 juli 2014 ontvangt elke Kinepolis aandeelhouder, op basis van zijn positie op Record 
date 30/06/2014, in ruil voor elk oud aandeel Kinepolis coupon nr. 16 en volgende 
aangehecht, vijf (5) nieuwe aandelen Kinepolis met coupons nr. 1 en volgende aangehecht.  
 
Beursnotering 
 
De nieuw gesplitste aandelen met ISIN-code BE  0974274061 zijn vanaf 1 juli 2014 genoteerd 
op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel. De oude aandelen zijn vanaf deze 
datum niet langer genoteerd of verhandelbaar. 
 
Vorm 
 
De nieuwe aandelen bestaan, naar keuze van de aandeelhouder, enkel nog onder 
gedematerialiseerde vorm op een effectenrekening bij een financiële instelling of als 
aandelen op naam ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap. De 
oude aandelen blijven vanaf 1 juli 2014 enkel geldig met het oog op hun omruiling en de 
uitbetaling van niet geïnde dividenden van de voorbije boekjaren tot en met coupon nr. 15. 
 
Effect na de omruiling 
 
Door de omruiling of splitsing komen er vijfmaal meer Kinepolis aandelen in omloop. Het 
kapitaal van de vennootschap, zijnde 18.952.288,41 euro, wordt na de verrichting dus 
vertegenwoordigd door 27.913.270 aandelen.  
 
Euronext Brussels Vóór de verrichting Vanaf 1 juli 2014 
Ticker   
aandeel – KIN 

ISIN-code  
BE 000372236  

aantal effecten 
5.582.654
  

ISIN-code  
BE  0974274061 

aantal effecten 
27.913.270       
   

 
 
2. Effect op de waarde van het aandeel op de beurs  
 
Aangezien bij beursopening op 1 juli 2014 de waarde van de koers van het aandeel technisch 
enkel door vijf wordt gedeeld en tegelijk het totaal aantal verhandelbare aandelen wordt 
vermenigvuldigd met vijf, heeft deze verrichting géén effect op de globale waarde van de 
aandelen die door de aandeelhouders worden gehouden.  
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De resultaten per aandeel alsook de dividenden voor alle toekomstige periodes worden 
vanaf nu vanzelfsprekend ook gedeeld door vijf (5) waarbij de cijfers uit het verleden zullen 
worden aangepast teneinde vergelijkbare cijfers te bekomen. 
3. Praktische modaliteiten van de splitsing voor de aandeelhouder : 
 
De houder van een oud aandeel Kinepolis bekomt in ruil vijf (5) nieuwe aandelen Kinepolis 
en dit volgens onderstaande modaliteiten. 
 
3.1. Voor de aandeelhouder met gedematerialiseerde effecten op een effectenrekening 
Elk oud aandeel Kinepolis aangehouden op een effectenrekening op record date 30/06/2014 
bij een financiële instelling wordt automatisch omgeruild voor vijf nieuwe aandelen op 
01/07/2014.  
 
3.2. Voor de aandeelhouder met effecten op naam 
Elk oud aandeel Kinepolis ingeschreven in het register op naam van de uitgevende 
vennootschap op record date 30/06/2014 wordt automatisch omgeruild voor vijf nieuwe 
aandelen en dit zonder meerkost voor de aandeelhouder op naam. 
 
3.3 Voor aandeelhouder met aan toonder effecten 
Met toepassing van de Wet Afschaffing Toonderstukken van 14 december 2005, werden alle 
aandelen aan toonder die niet uiterlijk op 31 december 2013 werden omgezet, van 
rechtswege omgezet in gedematerialiseerde aandelen, en op naam van de vennootschap 
ingeschreven op een effectenrekening, zonder dat de vennootschap hierdoor de 
hoedanigheid van eigenaar van de betrokken aandelen heeft verworven.  
De uitoefening van de rechten verbonden aan deze aandelen (o.a. deelname aan de algemene 
vergadering, stemrecht en dividendrecht) wordt geschorst en dit tot zolang een persoon, die 
rechtmatig zijn hoedanigheid van rechthebbende heeft kunnen aantonen, aanvraagt en 
verkrijgt dat zijn aandelen worden ingeschreven in het register van aandelen op naam of op 
een effectenrekening. 
 
 
4. Uitbetaling van dividenden 
 
Voor aandelen die worden aangehouden op een effectenrekening of die zijn ingeschreven in 
het register op naam van de uitgevende vennootschap, worden toekomstige dividenden 
automatisch uitbetaald. 
 
5. Contact 
 
Voor vragen betreffende deze verrichting kunnen aandeelhouders contact opnemen met : 
- hun financiële tussenpersoon 
- de uitgevende vennootschap : 
 
Nicolas De Clercq 
Chief Financial Officer 
Kinepolis Group 
investor-relations@kinepolis.com 
Tel : +32 9 241 00 22 
 


